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 الملخص : 

إن اإلشراف التربوي عملية شاملة تشمل الطالب والمعلم والمناهج واألساليب التعليمية وهو طريق 

 التطوير للذات أوال ً ثم اآلخرين ممن هم حولنا . 

والمشرف التربوي قائد التغيير والتطوير في الميدان التربوي وهو بال شك من اهم عناصر تطوير العملية 

 التربوية .

وفي هذا البحث سوف نتناول في الفصل األول مقومات المشرف التربوي مما يتطلب أن يكون المشرف 

ً يتمتع بكفاءة عالية وثقافة واسعه وقدر كبير من الخبرة التربوية والصفات الشخصية التي  قائداً تربويا

 تؤهله لمهمة القيادة . 

 يتمكن من أداء المهام بفاعلية  وفي الفصل الثاني نتناول كفايات المشرف التربوي حتى

يات الخاصة التي تتميز فيجب أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات والكفاوكفاءة ومستوى معين من األداء 

 باألصالة والمعاصرة واالرتباط بالمجتمع . 

 

Abstract: 

Educational supervision is a comprehensive process including student and 

teacher curriculum and educational methods the path of self-development first 

then others around us. 

And educational supervisor  the leader of change and development in the 

field of education which is undoubtedly one of the most important elements of 

the development of the educational process. 

In this paper we will discuss the components of the educational supervisor 

 which requires that the supervisor be an educational leader with a high level of 

competence  a broad culture  a great deal of educational experience and personal 

qualities that qualify him for the task of leadership. 

In the second chapter we address the competencies of the educational 

supervisor so that he can perform the tasks effectivelyefficiently and with a 

certain level of performance. He must have a set of skills and competencies that 

are original contemporary and connected to the community. 
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 المقدمة

عملية اإلشراف التربوي تتصف بأنهاعملية فنية تسعى إلى تحسين عملية التعليم والتعلم من خالل تشجيع 

والمشرف وتهيئة المناخ التربوي المناسب وعملية النمو واالبتكار واإلبداع لكل من الطالب والمعلم 

شورية تقوم على احترام آراء اآلخرين، وتوفير فرص متكاملة لنمو كل فئة حسب إمكاناتها وقدراتها 

وعملية قيادية تسعى إلى توجيه األفراد وتنسيق الجهود واستثمار الطاقات والقدرات لتحقيق األهداف، 

ة الفرد وما يمتلكه من مهارات وخبرات كما أن اإلشراف التربوي يقوم وهو عملية إنسانية تعترف بقيم

على التنظيم والتخطيط من أجل تحسين الناتج التعليمي من خالل نقل الخبرات وتسخير اإلمكانات وتهيئة 

ً  و مهارياً  الظروف لخلق بيئة تعليمة جاذبة هادفة وأداء إداري متميز داخل المدرسة يحقق نمواً فكريا

 هم في رفع معدل التحصيل ويلبي متطلبات المجتمع .يس

وألن المشرف التربوي يعتبر من العناصر الفاعلة في العملية التعليمية، حيث يتولى موقع مهم للغاية 

وأساسي في العملية التعليمية والتربوية ويتحقق من خالل عمله العديد من التطلعات واألهداف كان البد أن 

خصائص التي تساعده على تشخيص الواقع والوقوف على مواطن القوة في البيئة يتصف بالعديد من ال

التربوية لتعزيزها وضمان استمرارها و عالج حاالت الضعف وتدارك سلبياتها، فالتعليم يسعى كما هو 

معلوم إلى بناء اتجاهات سليمة في عقول النشء ورعايتها وتنميتها، وهذا يتطلب بذل الجهد ومضاعفة 

وااللتزام بالمسؤوليات وإزالة الحواجز والعقبات لتحقيق مخرجات تسهم في بناء الوطن وتحقق  العمل

 أهداف األمة وتحقيق التميز في المنافسات الدولية .

فالمشرف التربوي يجب أن تتوافر فيه المعرفة في حقول شتى مثل فلسفة التربية وتكنولوجيا التعليم، 

والقياس والتقويم، واإلدارة وفن االتصال، و المناهج والمقررات، ونظريات التعلم وطرق التدريس، 

 وتاريخ التربية، ونظم اإلشراف التربوي وفلسفته، ومبادئ اإلرشاد و التوجيه،، إلخ(

ولكي يتمكن المشرف التربوي من القيام بأدواره المختلفة بفاعلية وكفاءة وحرفية عالية كان البد أن تتوفر 

ايات التي يمكن اكتسابها بطرق مختلفة أبرزها الدراسة العلمية، والتنمية المهنية، فيه العديد من الكف

والتدريب المستمر، والخبرة المتنامية في العمل التربوي باإلضافة إلى اتصافه بالعديد من الخصال والتي 

لتكيف مع الظروف منها التعاون اإليجابي والتفكير الجماعي، والبعد عن األنانية وحب الذات، والمرونة وا

المتغيرة، والسعي نحو التجديد في الوسائل اإلشرافية، وحب البحث واالبتكار، واإلبداع في العمل، 

واالهتمام بنقل الخبرات في بين المعلمين، ورصد واقع التخصص في الميدان التعليمي وتحليله من أجل 

 فضل واألمثل لها .استثمار اإلمكانات والخبرات في تعزيز التميز واالستخدام األ
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 مقومات المشرف التربوي األول :  مبحثال

  : مقومات المشرف التربوي 

 الخبرة الواسعة : -1

هذه الخبرة تأتي عن طريق ممارسته التدريس، ثم األشراف التربوي، ومن خالل إعداده العلمي والمهني، 

وبمجال عمله بوجه خاص، ومن المتوقع  ومن اطالعه المستمر على ما يتعلق بالعملية التربوية بوجه عام،

 أن يتوافر لدى المشرف التربوي الناجح ما يأتي :

 معرفة وافية في حقل تخصصه، وفي المنهج المدرسي وأهدافه، وفي طرق التدريس الحديثة -أ

 دروس وإعدادهالمهارة في تخطيط  -ب

 )دروس نموذجية(قدرة متميزة على إعطاء نماذج عن كيفية عرض المادة العلمية  -ج

 اطالع دائم على أسس التربية الحديثة -د

 قدرة على تحليل مميزات أو معوقات طرق التدريس المستخدمة -هـ

 معرفة بمبادئ التقويم والقياس، وكيفية إعداد االختبارات الجيدة، وتحليل نتائجها -و

 قدرة على معاونة المعلمين في عملية التقويم الذاتي -ز

 التحليل والتفسير، وتطبيق مبادئ البحث التربويقدرة على  -ح

 معرفة حاجات المعلمين المهنية من أجل تنظيم برامج تدريبية مناسبة لهم أثناء الخدمة -ط

 

 الشورى والتعاون : -2

التعاون والحوار المستمر يؤدي إلى تنمية المهارات االجتماعية بين المعلمين والمشاركة في اتخاذ وصنع 

فلذلك يجب أن يكون المشرف التربوي قادراَ على تنمية الروح االجتماعية بين المعلمين، ويتعاون القرار

 معهم في سبيل المصلحة العامة .

 التجديد واإلبداع -3

من مقومات المشرف التربوي الناجح أن يتحلى بالقدوة على التجديد واالبتكار،و أن يكون واسع االطالع، 

َ وأكثر فاعلية، ويحثهم  مجدداَ نفسه ومعلوماته، يشجع المعلمين على اكتشاف طرق تعليمية أكثر نجاحا

ويكون ذلك باكتشاف طرق التعليم األكثر نجاحا وقدرة على  كذلك على اإلفادة من تقنيات التعليم الحديثة

 .تطوير عملية التعليم
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 لاالهتمام بالنمو المتكام -5

البد أن يقوم المشرف التربوي بلفت انتباه المعلمين إلى أهمية النمو المتكامل للمتعلم، وإطالق قدراته 

االتجاهات بوتنميتها، وذلك لتحقيق الهدف األساس للعملية التربوية، ويشجع المعلمين على االهتمام 

 . وتحصيله العلمي والمهارات المرغوبة لدى المتعلم، باإلضافة إلى االهتمام بنموه المعرفي

 

 التخطيط -4

للمهارات الالزمة لتوجيه عمله جيدا من  المشرف التربوي القدرة على التخطيط الجيديعني ذلك امتالكإن 

 خالل الخطط التي يقوم بوضعها، سواء كانت خطط يومية أو أسبوعية أو فصلية أو سنوية

عن التربية المعاصرة لتسهم في تطوير  كما أن عليه وضع هذه الخطط والبرامج في ضوء فلسفة شاملة

 نظام المدارس والفصول والمعملين الذين يعتزم زيارتهم .

 

 إتقان مهارات االتصال -5

االتصال هو الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل األفكار والمعلومات بين األطراف المختلفة في العملية 

 ال نوعان:التعليمية، كما انه الوسيلة للتعليم والنمو، واالتص

 مكتوب -2                                  شفوي -1

والمطلوب من المشرف التربوي إتقان النصوص، ألن نجاح أي عمل تربوي مرهون بحسن االتصال، 

والمهارات في التعامل، واالتصال الجيد بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، والمعلمين، والتنفيذ 

األطراف المختلفة، مما يساعد على نجاح عمليات اإلشراف والتوجيه واإلرشاد،  وتوطيد العالقة بين

 ويحقق األهداف المرجوة منها.

 

 المؤهالت الشخصية -5

وهي تلعب دورا هاما في إنجاح عمل المشرف التربوي، كالصدق واألمانة والصبر والمثابرة واللباقة 

 الدراسي العالي والدوراتوالتواضع والجد في العمل، كما يدعم ذلك تحصيله 

 .ث المتخصصة التي خضع لها في مجال اإلشراف التربوي الحدي
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 ي كفايات المشرف التربوالثاني :  مبحثال

  : كفايات المشرف التربوي 

 :كفايات متصلة بسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية -1

 خالل: تتضح سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من

 ممارسة السلوك اإلسالمي قدوة للمعلمين والمتعلمين.    ·

 العمل على تحقيق غاية التعليم وأهدافه في المملكة العربية السعودية.    ·

 الوعي الكامل بأهداف مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية.    ·

 االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية وتمثلها في المواقف المختلفة.    ·

 كفايات شخصية: -2

 سالمة العقيدة والقدرة على تصحيح المفاهيم الخاطئة.  -1

 احترام القيم األخالقية وقيم مجتمع المملكة العربية السعودية.  -2

 باآلخرين، فذلك أساس التعامل مع المعلمين ومع المجتمع المدرسي.الثقة بالنفس والثقة  -3

 القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة الرشيدة والحزم في مواطن الحزم والرحمة في مواطن الرحمة.  -5

 االنتماء إلى مهنة التعليم وااللتزام بأخالقياتها.  -4

 واقف تتصف بالنزاهة وعدم التحيز. القدرة على تحقيق العدالة بين المعلمين واتخاذ م -5

 القدرة على استثمار الوقت استثمار إيجابياً موجهاً نحو تحقق األهداف التربوية.  -5

 كفايات علمية:  -3

 :ما يليبمن المتوقع أن يكون لدى المشرف التربوي معرفة وافية 

 المعرفة المتعمقة بالمادة العلمية في مجال التخصص ومعرفة مراجعها.  -1

 اإللمام بثقافة عامة مناسبة للمشرف كونه قائداً تربوياً.  -2

 القدرة على متابعة كل جديد في المادة التخصصية، وفي الثقافة العامة، وفي المجال التربوي . -3

 والدراسات .المعرفة بأصول كتابة التقارير والبحوث  -5

التمكن من مهارات العمل الالزمة لتطوير المنتجات التقنية وتكييفها مع االحتياجات الجديدة في مجال  -4

 اإلشراف التربوي.

 كفايات التخطيط:  -5

إن أي عمل يبدأ بفكرة في الذهن ثم تتبلور وتجمع لها المعلومات والبيانات ويخطط لتنفيذها و إحكام خطة 

 وضع ما يلي في االعتبار : اإلشراف تقتضي

 . امتالك كفاية التخطيط للموقف التعليمي بجميع عناصره -1

 القدرة على اشتقاق األهداف وأساليب التقويم للموقف التعليمي.  -2
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 تحديد األساليب واألنشطة التعليمية المالئمة وتنظيمها واختبارها. -3

 االستفادة من كل الخبرات والتجارب المماثلة. -5

 ربط مراحل العمل بعضها ببعض بحيث ترتكز كل مرحلة على التي سبقتها . -4

توخي البساطة والوضوح ومراعاة التخطيط لعنصر المرونة لغرض إجراء التعديالت الالزمة على  -5

 الخطط.

القدرة على وضع خطة سنوية للعمل المتوقع وفق حاجات الطالب والمعلمين وجميع جوانب العملية  -5

 التربوية، وفي ضوء إمكانيات البيئة المحلية ، وتشمل الخطة السنوية :

بيانات عن إمكانية البيئة المحلية وإمكانية  -بيانات وافية عن المعلمين  -بيانات وافية عن المدارس  -5

 التأثير والتأثر بها واإلفادة مما يتوافر فيها .

 اسي بصياغة سلوكية قابلة للقياس والتقويم .األهداف المتوقع تحقيقها على مدى العام الدر -9

 األساليب واإلجراءات التنفيذية واألنشطة والوسائل التي تحقق األهداف . -16

 الصعوبات المتوقعة والحلول المقترحة البديلة لمواجهة هذه الصعوبات . -11

 القدرة على مساعدة المعلمين على : -12

 * وضع الخطة السنوية. 

 اليومية للدرس.  * إعداد الخطة

 * وضع خطط األنشطة الخاصة بالمادة مع مراعاة االنسجام مع خطط أنشطة المواد األخرى. 

القدرة على مساعدة مدير المدرسة في وضع الخطة السنوية للمدرسة، وفي وضع خطط األنشطة  -13

 المتنوعة، وفي توزيع جداول المعلمين. 

 القدرة على التخطيط للدورات التدريبية القصيرة والطويلة، بما يحقق األهداف المرجوة منها.  -15

 القدرة على توزيع العمل القيادي والعمل بروح الفريق.  -14

 كفايات التنظيم والتنسيق: -هـ

جميع الظروف اإلمكانيات وتهيئة و أصبحت اإلدارة التربوية عملية إنسانية، تهدف إلى توفير الوسائل،

التي تساعد على تحقيق األهداف التربوية واالجتماعية، التي أنشئت المدرسة من أجلها. وإذا كان غرض 

اإلدارة التربوية األساسي هو التنظيم بغية تسيير الممارسات التدريسية، فإن هدف اإلشراف التربوي هو 

نواحي النشاط في اإلدارة التعليمية يتصل إحداث تحسين مستمر في العملية التربوية، غير أن الكثير من 

التربوية وهيئة التدريس  دارةاتصاال وثيقا بعملية اإلشراف، على اعتبار كون المشرف صلة وصل بين اإل

 " دليل اإلشراف التربوي " ، دائرة اإلشراف التربوي ، مسقط  2664التي تنفذ.) وزارة التربية والتعليم ، 

 : ممثلة في العمل على في المجاالت التنظيمية و التنسيقيةرف التربوي كفاياتالمش يمتلك لذلك ينبغي أن
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القدرة على تنظيم سير عملية اإلشراف التربوي بشكل يتحقق فيه االنسجام وعدم االزدواجية بين عمل  -1

 وأخر، وعدم الهدر في الجهد والوقت والمال. 

 مع مراعاة الفروق الفردية والعدالة فيما بينهم.  القدرة على توزيع المهام واألعمال على المعلمين -2

 القدرة على التنسيق بين متطلبات المعلمين والمدارس واإلدارة التعليمية والوزارة والمجتمع المحلي .  -3

 القدرة على تحليل المشكالت واقتراح الحلول المناسبة.  -5

 كفايات االتصال والتفاعل:  -و

أن يكون على تواصل متعدد االتجاهات مع جميع أطراف العملية  تفرض مهام المشرف التربوي،

التربوية؛ فالعالقة الطيبة بين المشرف التربوي والمعلم من شأنها أن تهيئ المناخ المالئم لعمل المعلم، لكن 

: "  ال ينبغي أن تكون العالقة الطيبة بينهما قائمة على حساب الواجبات المطلوبة. ) وزارة التربية والتعليم

 ، مسقط(.2664دليل اإلشراف التربوي"،

 وتتضمن هذه الكفاية القدرات اآلتية :

إقامة عالقات إنسانية طيبة مع المعلمين والمجتمع المدرسي بمختلف عناصره والمجتمع المحلي  -1

 .بمؤسساته 

التعليمية  القدرة على مساعدة المعلمين والعاملين في التعليم على التواصل مع كل عناصر العملية-2

 والسيما الطالب .

و التحلي باألخالق الرفيعة ليكون قدوة لمن يتعامل معهم والمساواة بين أراءهماحترام اآلخرين وتقبل  -3

 جميع من يتعامل معهم. 

 تشجيع المعلمين وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار والتفكير. -5

 رام خصوصياتهم و العمل بروح الفريق .القدرة على تلمس مشكالت المعلمين واحتياجاتهم احت -4

 كفايات استخدام أساليب اإلشراف وتقنياته:  -ز

 القدرة على التخطيط لإلشراف التربوي وإشراك ذوي العالقة.  -1

 القدرة على استخدام أساليب اإلشراف التربوي وتقنياته.  -2

 الحاجات اإلشرافية. القدرة على تطوير أساليب اإلشراف التربوي وطرائقه المرتبطة ب -3

 كفايات التدريب:  -ح

 القدرة على تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين من خالل جمع المعلومات.  -1

 القدرة على تصميم البرامج التدريبية والجدول الزمني الالزم لتنفيذها.  -2

 (. فنياوإدارياالقدرة على اإلشراف على الدورات التدريبية القصيرة والطويلة ) -3

 القدرة على تنسيق وتنظيم العمل بين جميع الفئات المشتركة في البرامج التدريبية -5

 )إدارة البرامج التدريبية(.  
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 القدرة على اإلشراف على مشغل تربوي وتحديد أهدافه.  -4

 القدرة على تقويم نتائج الدورات التدريبية بأساليب متنوعة.  -5

 القدرة على متابعة أثر البرامج التدريبية على الفئة المستهدفة من خالل ممارستهم العملية.  -5

القدرة على التدريب الذاتي، فالمشرف مطالب بالنمو والتطور قبل أن يطلب ذلك من المعلم، وذلك  -5 

جمعيات العلمية بالمشاركة في الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية، والندوات والمؤتمرات وال

 والتربوية، ومتابعة البحوث والدراسات، والدورات، وتبادل الزيارات. 

 

 كفايات التقويم :  -ط

 القدرة على تحديد مفهوم التقويم الشامل؛ بأنه عملية قياسية تشخيصية عالجية  -1

 ها. القصد منها تحديد مدى تحقق األهداف التربوية وتحسين العملية التربوية بجميع عناصر

 القدرة على استخدام أساليب التقويم المتنوعة في ضوء أسس التقويم المعروفة  -2

 ا الستمرار.... الخ(  -الشمول -الموضوعية -الثبات -)الصدق -3

القدرة على مساعدة المعلمين في تحليل االختبارات وتصنيف الطلبة في ضوئها إلى فئات مع تحديد  -5

 حاجات كل فئة.

 على تحليل المناهج والكتب الدراسية وتقويمها.القدرة  -4

القدرة على مساعدة المعلمين في وضع برامج عالجية للمتأخرين وبرامج تطويرية   للمتوسطين  -5

 وبرامج رعاية للمتفوقين. 

 القدرة على حل المشكالت التربوية في مختلف المجاالت بأسلوب علمي.  -5

 كفايات المناهج:  -ي

 القدرة على تحديد المفهوم الحديث للمنهج التربوي، ومقارنته بالمنهج التقليدي.  -1

 القدرة على اإلشراف على تنفيذ المناهج الدراسية.  -2

 القدرة على المشاركة في وضع المناهج الدراسية وتعديلها.  -3

 القدرة على تقويم المناهج الدراسية وحل مشكالتها.  -5

 ويم المقترحات التحسينية التي تسهم في إثراء المناهج وتطويرها. القدرة على تق -4

 القدرة على مساعدة المعلمين في تعرف أهداف المناهج ومحتواها ونشاطاتها وأساليب تقويمها.  -5

 كفايات البحث:  -ك

القدرة على اإلحساس بالمشكالت التربوية وتحديدها، ثم وضع فرضيات لحلها بعد الرجوع إلى  -1

 لبحوث السابقة؛ لإلفادة منها، ثم وضع خطة شاملة للبحث. ا
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 -القدرة علي اختبار الفروض المقترحة لحل المشكلة بأدوات البحث المعروفة )التجربة االستبانة -2

 المقابلة، الخ(. 

القدرة على استخالص نتائج البحث بعد تحليل المعلومات والبيانات وتصنيفها، واستكمال العمليات  -3

 حصائية لها. اإل

القدرة على تعميم التوصيات المستخلصة من نتائج البحث؛ ليستفيد منها الباحث نفسه، والمعلمون  -5

 وجميع العاملين في مجال التربية والتعليم.

القدرة على مساعدة المعلمين على إجراء البحوث التربوية الالزمة لحل المشكالت التي تواجههم في  -4

 أثناء عملهم. 

 القدرة على توثيق المعلومات باألسلوب العلمي؛ لتسهيل حفظها والرجوع إليها وقت الحاجة.  -5

 كفايات االبتكار والتجديد:  -ل

يقوم المشرفون التربويون بدور أساسي في تنشيط العمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية، من خالل 

وأما الوسائل المعتمدة في هذا المجال، فتتمثل في إرشاد األساتذة ومساعدتهم وتشجيعهم على االبتكار 

إمكانية توظيف مختلف تقنيات اإلشراف التربوي واستثمارها استثمارا، من شأنه أن يساعد على التأقلم 

وتعميم المعرفة والخبرات، بحيث أن المشرف يمكن له أن يحقق التنشيط المنشود، من خالل تنظيم 

ربوية و ورشات العمل و اللقاءات الفردية والجماعية...) درفوفي أحمد الدروس التجريبية والندوات الت

 (. 1991فريد 

 تشمل الكفايات االبتكارية و التجديدية ما يلي :

 القدرة على توليد أفكار أو حلول جديدة للمشكالت التي يواجهها انطالقا من مواقف محدده يفرضها -1

 الوضع الراهن .

لدى الطلبة والمعلمين ، وعلى رعاية  االبتكاريالقدرة على تصميم برامج لتنمية مهارات التفكير  -2

 المبتكرين والموهوبين.

 . االبتكاريطرح موضوعات جديدة على نحو يثير التساؤل والتفكير  -3

 كفايات العالقات اإلنسانية:  -م

 لمجتمع المدرسي بمختلف عناصره. القدرة على إقامة عالقات إنسانية مع المعلمين، وا -1

 احترام شخصيات المعلمين واجتهاداتهم واالعتراف بقدراتهم.  -2

 السعي إلى أن يكون اإلقناع هو األساس في عملية تعديل السلوك لدى المعلمين.  -3

 الخ( ,  مواساة -تهنئة -مشاركة المعلمين والعاملين في مجال التربية من خالل المناسبات )زيارات -5

 العمل على زيادة الشعور باالرتياح والرضا الوظيفي لدى المعلمين.  -4

 كفايات اإلرشاد والتوجيه: -ن
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 القدرة على تشجيع المعلمين على المبادرة إلى طلب المساعدة والمشورة بصورة تلقائية .  -1

 مل على تلبية هذه الحاجاتالقدرة على تطوير الثقة الذاتية لدى المعلمين للتعبير عن حاجاتهم، والع -2

 القدرة على توجيه وإرشاد المعلمين بغية مساعدتهم على التوصل إلى حلول مناسبة لمشكالتهم .  -3

 كفاية التربية المستمرة.  -5

 القدرة على تصميم برامج التعليم الذاتي والتعليم المستمر.  -4

 القدرة على إكساب المعلمين مهارات التعليم الذاتي.  -5

 . ه ذاتياالقدرة على أن ينمي المشرف التربوي نفسه بنفس -5

 خاتمة :

إن اإلشراف التربوي عملية واعية مستمرة بناءة ومخططة، تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرف 

نفسه ويفهم ذاته وينّمي إمكاناته بذكاء، ولقد كان اإلشراف التربوي فيما مضى موجودا ويُمارس دون أن 

هذا االسم أو اإلطار العلمي ودون أن يشمله برنامج منّظم، ولكنه تطّور وأصبح اآلن له أسسه يأخذ 

ونظرياته وطرقه ومجاالته وبرامجه ومهاراته، وأصبح يقوم به أخصائيون متخصصون علميا وفنيا 

ي وأصبحت الحاجة ماسة إلى اإلشراف التربوي في مدارسنا وفي أسرنا وفي مؤسساتنا التعليمية وف

 . مجتمعنا بصفة عامة

ونحن اآلن نعيش في عصر يطلق عليه عصر المستجدات. هذا كله يؤكد أن الحاجة ماسة إلى إشراف 

تربوي فعال مبني على أحدث النظريات من جهة, وعلى خبرات عملية وورشات عمل تطبيقية ألبرز 

 . مهارات اإلشراف التربوي من جهة أخرى

ً حيث  كبيراً لمفهوم اإلشراف التربوي وتطور تطورا كبيرا فقد أصبح النظر إليه  أننا اليوم نشهد اختالفا

 والحكم عليها بالنجاح أو الفشل يعود إلى حسن المشرف أو سوئه

 . بل نستطيع القول إن وراء كل تعليم ناجح مشرف ناجح

 :المراجع 

معدلة غير منشورة(، دائرة ( : " دليل اإلشراف التربوي " ) طبعة 2664وزارة التربية والتعليم )  -

 اإلشراف التربوي ، مديرية التعليم، مسقط.سلطنة عمان

 ( : " كفايات المشرف التربوي" ، مجلة رسالة التربية1955عبيدات ذوقان ) -

 ( : "اإلشراف التربوي "، منشورات دار بابل ، الرباطالمغرب .1991درفوفي أحمد فريد ) -

  -م  1951الكويت مكتبة الفالح  –االشراف التربوي  –حامد االفندي  

 

 

 


